ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS

PREÀMBUL

Tant de l’àmbit de la salut pública, com des de l’àmbit general de la convivència
ciutadana, de la higiene, de la qualitat de vida i del medi ambient, calia elaborar
una ordenança que regulés la tinença d’animals per tal de garantir el màxim de
respecte als seus drets, el bon nivell de convivència entre els animals i les
persones en el medi urbà, i el màxim nivell possible de qualitat de vida per a
tothom.
Doncs bé, la present ordenança regula, dins del terme municipal de Palausolità i Plegamans, la tinença d’animals domèstics, tant els de convivència
humana com els utilitzats amb finalitats lúdic – esportives o lucratives, tenint en
compte els beneficis que els animals aporten a les persones. Aquesta
ordenança regula les condicions en que s’han de tenir els animals per garantir
els seu benestar, i també regula la convivència entre els animals i les persones
per tal de garantir el màxim nivell possible de qualitat de vida d’uns i d’altres.
La legislació vigent on es fonamenta aquesta ordenança és la següent:
-

Llei 3/1998 de 27 de febrer de Intervenció Integral de l’Administració
Ambiental.

-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

-

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

-

Llei 10/1993, de 8 d’octubre, que regula l’accés a l’entorn de les persones
amb disminució visual acompanyades de gossos pigall.

-

Decret 243/1994, de 13 de setembre, pel qual s’estableixen els requisits que
han de complir els centres de recollida d’animals de companyia abandonats.

-

Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de
manteniment dels animals de companyia.

-

Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos.

-

Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, i els convenis internacionals signats per l’Estat
espanyol en aquesta matèria.

-

Decret 170/2002 sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos.

-

Real decreto 287/02 que desenvolupa la llei 50/99 sobre el Regim Jurídic de
la tinença d’animals potencialment perillosos.

-

Llei 22/2003 de protecció dels animals, menys els articles no derogats de
l’antiga llei 3/1988.

No obstant, sens perjudici de l’aplicació de les lleis i normes reguladores
actuals, també s’aplicaran les que siguin legalment vigents en cada moment.

TÍTOL I
OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Article 1.
Aquesta ordenança regula, dins el terme municipal de Palau-solità i
Plegamans, la tinença d’animals domèstics, tant els de convivència humana
com els utilitzats amb finalitats lúdic – esportives o lucratives.

Article 2.
Els animals a que fan referència les normes establertes per aquesta
ordenança, agrupant-los d’acord amb la seva destinació més usual, són:
a) Animals domèstics: són els que pertanyen a espècies que habitualment es
crien, reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyin a la fauna
salvatge, i que queden inclosos dins d’alguna de les següents categories:

-

-

Animals de companyia: gossos ( totes les subespècies i varietats de
gossos – “Canis Familiaris” - ), gats ( totes les subespècies i varietats de
gats – “Felis Catus” - ), determinades aus i ocells, etc.
Animals que proporcionen ajut especialitzat: gossos pigall.
Animals especialitzats en la vigilància d’habitatges i d’establiments.
Animals d’aquari, gàbia o de terrari, tots ells de reduïdes dimensions.

b) Animals que proporcionen ajut laboral:
-

Animals de tracció, de rastreig (gossos policia, animals d’utilitat pública),
de vigilància d’obres, etc.

c) Animals utilitzats en pràctiques esportives:
-

Cavalls, llebres, coloms, canaris i altres ocells.

d) Animals destinats a l’experimentació.
e) Animals destinats al consum alimentari propi.
f) Animals utilitzats en activitats d’esbarjo o en espectacles.
g) Espècies protegides.

Article 3.
Estaran subjectes a l’obtenció prèvia de llicència municipal, en els termes que
determina la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de
l’Administració Ambiental, totes les activitats basades en la utilització d’animals,
exceptuant aquelles que explícitament no la necessitin.

TÍTOL II
DE LA TINENÇA D’ANIMALS

CAPÍTOL I

NORMES DE CARÀCTER GENERAL

Article 4.
1. Els propietaris i posseïdors d’animals tenen l’obligació de mantenir-los en
bones condicions higièniques i sanitàries, de benestar i seguretat d’acord amb
les característiques de cada espècie.
2. La persona posseïdora d’un animal ha de donar-li l’atenció veterinària bàsica
per a garantir-ne la salut.

Article 5.
La tinença d’animals en domicilis particulars estarà subjecta a les següents
condicions:
a) La custòdia de l’animal no ha de representar cap perill sanitari ni cap
incomoditat per als veïns causada per males olors, lladrucs insistents i
molestos, o qualsevol altra circumstància que alteri la normal convivència
ciutadana, i caldrà complir les condicions higièniques òptimes per al seu
allotjament.
b) Queda prohibida la tinença d’espècies protegides, tal com assenyala la llei
3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, modificada per la llei
3/1994, de 20 d’abril.

Article 6.
De conformitat amb la legislació aplicable, es prohibeix expressament:
a) Maltractar o agredir físicament els animals, o sotmetre’ls a qualsevol altra
pràctica que els produeixi sofriments o danys físics o psicològics.
b) Abandonar-los.
c) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènic,
sanitari, de benestar i de seguretat de l’animal.

d) Practicar-los mutilacions, excepte les controlades pels veterinaris en cas de
necessitat terapèutica per garantir-ne la salut o per limitar-ne o anul·lar-ne la
capacitat reproductiva, així com en els demés supòsits previstos a l’article
5.e de la Llei 22/2003 de protecció dels animals.
e) No facilitar-los l’alimentació necessària per subsistir.
f) Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres
adquisicions de naturalesa distinta a la transacció onerosa d’animals.
g) Vendre’ls a laboratoris o clíniques, sense control de l’Administració.
h) Vendre’ls als menors de setze anys i a incapacitats sense l’autorització dels
qui en tenen la pàtria potestat o la custòdia.
i) Exercir el comerç ambulant d’animals de companyia, fora dels certàmens o
d’altres concentracions d’animals vius i establiments de venda i de cria
autoritzats, llevat de les transaccions entre les persones particulars quan es
limitin a llurs animals de companyia, no tinguin afany de lucre i es garanteixi
el benestar de l’animal. S’exceptua d’aquesta prohibició la venda efectuada
pels titulars que disposin de la corresponent autorització municipal que
venen animals destinats al consum humà (gallines, conills i similars),
diferents espècies de peixos, aus d’ornament i alguns rèptils o rosegadors,
sempre que no es tracti d’animals d’alguna de les espècies protegides
relacionades a l’annex de la Llei 22/2003, de 4 de juliol de protecció dels
animals, sempre i quan els mantinguin en les condicions higièniques i
sanitàries d’acord amb les característiques de cada espècie.
j) Exhibir-los de forma ambulant com a reclam.
k) Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma
duradora el moviment necessari per a ells.
l) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental,
lluminositat, soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament com
psicològicament.
m) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los.

n) L’ús d’animals en espectacles, lluites i altres activitats si aquests els poden
ocasionar sofriment o poden ésser objecte de burles o tractaments
antinaturals.
o) Practicar la lluita de gossos, la lluita de galls de baralla, el tir al colom o
altres pràctiques assimilables.
p) Les matances públiques d’animals.
q) Les atraccions firals de cavallets en que s’utilitzen animals.
r) Queden prohibides les curses de braus i els correbous dins del municipi.
s) Donar-los aliments a la via pública. Es prohibeix especialment alimentar
gats, gossos i coloms a les vies i espais públics.

Article 7.
1. El posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del
propietari, és responsable dels danys, dels perjudicis i de les molèsties que
ocasioni a les persones, a les coses, a les vies i als espais públics i al medi
natural en general, d’acord amb el que estableix l’article 1905 del Codi Civil.
2. L’Ajuntament requerirà el propietari d’un animal que hagi causat danys en els
béns de domini públic perquè reposi els béns afectats al seu estat inicial, i en
cas contrari l’Ajuntament actuarà d’acord amb el disposa aquesta pròpia
ordenança i d’acord, també, amb les que subsidiàriament puguin ser-ne
d’aplicació.
3. L’Ajuntament, per mitjà de funcionari competent, requerirà els propietaris o
posseïdors d’animals que causen molèsties perquè les solucionin.

CAPÍTOL II
NORMES SANITÀRIES
Article 8.

La cura i manteniment en les degudes condicions higièniques i sanitàries dels
animals corre a càrrec del seu respectiu propietari. Un particular pot demanar,
sempre al seu càrrec, l’acollida de l’animal de la seva propietat a un centre
d’acollida degudament homologat. o bé, en el seu cas lliurar-lo a una
associació protectora d’animals que estigui degudament inscrita com a entitat
col·laboradora en el Registre del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya i que hagin convingut amb aquest les tasques
corresponents.

Article 9.
Els propietaris d’animals que hagin causat lesions a persones o a altres
animals, estan obligats a:
a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona
agredida o, en tot cas, al propietari de l’animal agredit; als seus
representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin.
b) Comunicar-ho, en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets, a la
regidoria de Sanitat de l’Ajuntament o al Cap Local de Sanitat, i posar-se a
disposició de les autoritats municipals o sanitàries.
c) Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària obligatòria, la qual anirà
a càrrec del seu propietari, i seguir les disposicions que es determinin.
d) Presentar a la regidoria de Sanitat, al Cap Local de Sanitat o a qui aquests
determinin, la documentació sanitària de l’animal i el certificat veterinari de
l’observació veterinària, en un termini no superior a les 48 hores després de
la lesió. L’autoritat sanitària establirà, segons les circumstàncies en que
s’hagi produït l’agressió, la vigilància i observació veterinària de l’animal
causant durant 14 dies.
e) Comunicar a la regidoria de Sanitat o al Cap Local de Sanitat qualsevol
incidència que es produeixi durant el període d’observació veterinària.
f) Si el causant de l’agressió és un animal abandonat o perdut i no se’n pot
esbrinar el seu propietari, la regidoria de Sanitat s’ocuparà de la seva
captura i de l’observació veterinària.

Article 10.
1. Els veterinaris de l’Administració Pública, les clíniques i consultoris
veterinaris privats han de dur obligatòriament un llibre registre dels animals
que hagin estat vacunats i tractats. L’esmentat llibre registre estarà
disposició de l’autoritat competent.
2. Qualsevol veterinari està obligat a comunicar a la regidoria de Sanitat de
l’Ajuntament o al Cap Local de Sanitat tota malaltia transmissible animal
inclosa a les consideracions de Malalties de Declaració Obligatòria del
Departament de Sanitat, de la Generalitat de Catalunya.

Article 11.
El posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del
propietari, és responsable d’adoptar les mesures que calguin per impedir que
els animals embrutin les vies i els espais públics.

Article 12.
1. La criança domèstica d’aus de corral, conills, coloms i altres animals
anàlegs en domicilis particulars, en terrasses, terrats o patis, queda
condicionada a que, en primer lloc, la normativa urbanística ho permeti i, en
segon lloc, al fet que les circumstàncies de l’allotjament, l’adequació de les
instal·lacions, l’aspecte higiènic – sanitari i la no existència d’incomoditat ni
de perill per als veïns o per a altres persones.
En el supòsit que es compleixin tots els condicionants anteriors, tan sols es
permetrà tenir el nombre d’animals suficient per al consum familiar.
2. S’estableix que el nombre d’animals que es pot tenir en cada supòsit, a
judici dels tècnics municipals, estarà en funció de la superfície útil disponible
i que reuneixin les condicions òptimes per a cada espècie. No obstant, en
sòl urbà i en sòl urbanitzable programat, segons planejament urbanístic
vigent en cada moment, s’estableixen en el cas de gossos i gats els
següents màxims, que per poder-los assolir haurà de tenir-se en compte en
tot moment la superfície de l’habitatge, la qual serà determinant per poder
tenir el nombre màxim d’animals que tot seguit s’esmenten:

a) 4 animals petits, o sigui, els que tinguin un pes inferior a 10 Kg. A títol
orientatiu i merament descriptiu i que no podrà contravenir la realitat de
cada supòsit, en el cas dels gossos serien els de les races chihuàhua,
yorkshire terrier, pequinès, etc.
b) 3 animals mitjans, o sigui, els que tinguessin un pes comprès entre 10 i
25 Kg. A títol orientatiu i merament descriptiu i que no podrà contravenir
la realitat de cada supòsit, en el cas dels gossos serien els de les races
podenc eivissenc, terrier (tipus “Milú”), galgs, pastors, gos d’atura,
beagle, etc.
c) 2 animals grans, o sigui, els que tinguin un pes comprès entre 25 i 50
Kg. A títol orientatiu i merament descriptiu i que no podrà contravenir la
realitat de cada supòsit, en el cas dels gossos serien els de les races
pastor alemany, setter, alsacià, husky siberià, collie, griffon, alaskan
malamute, etc.
d) 1 animal molt gran, o sigui, el que tingui un pes superior als 50 Kg.
Igualment, a títol orientatiu i merament descriptiu i que no podrà
contravenir la realitat de cada supòsit, en el cas dels gossos serien els
de les races Sant Bernat, mastí, dogo, schauzer gegant, etc.

CAPÍTOL III
TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
Article 13.
1. Seran considerats potencialment perillosos els següents gossos:
a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.
b) Gossos ensinistrats per a defensa i atac.
c) Gossos que pertanyen a alguna de les races especificades en l’article 1 de
la llei 10/1999 del Parlament de Catalunya o bé per l’article 2 del Reial
Decret 287/2002, que desenvolupa la Llei 50/1999 de 23 de desembre,
totes reguladores de la tinença d’animals potencialment perillosos o
barreges d’aquests, així com altres que es puguin incloure en modificacions
posteriors.

2. Els propietaris tenen l’obligació de complir, a més de totes les normes
específiques per a gossos i les establertes amb caràcter general per a tots els
animals, específicament les següents prescripcions:
a) Dur-los lligats amb corretja curta i amb morrió a la via pública, a les parts
comunes dels immobles col·lectius, en els transports públics i en els
llocs i espais d’ús públic.
b) en cap cas no poden ser conduïts per menors de 16 anys.
c) Disposaran d’unes instal·lacions per al manteniment dels animals que
evitin que en pugui sortir i causar danys a tercers, d’acord amb el que
disposa l’article 2.2, apartats a) i b), de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de
la tinença de gossos potencialment perillosos.
d) La zona ha d’estar convenientment senyalitzada amb avís de la
presència d’un animal potencialment perillós.
e) No poden adquirir aquest tipus d’animal les persones menors d’edat, ni
les que hagin estat privades de la seva tinença judicialment o
governativa.
f) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la
indemnització dels danys que aquest animal pugui ocasionar a persones
o a altres animals.
g) Es prohibeix l’ensinistrament d’aquest animals per a atac i defensa,
llevat dels animals destinats a Cossos de Seguretat i empreses de
seguretat i sempre en centres autoritzats i per a personal qualificat amb
titulació oficial.
3. Els criadors han de realitzar test de comportament dels gossos progenitors
en els centres de cria.
4. Els veterinaris han d’informar-ne a l’autoritat competent si constaten pel
caràcter de les lesions que l’animal ha estat utilitzat per a baralles o bé ha estat
maltractat.

5.
Als animals potencialment perillosos també se’ls apliquen a més de les
normes específiques contingudes en aquest Capítol, la resta de preceptes de
l’Ordenança.
6.
Determinació de la perillositat potencial. Correspon a l’alcaldia o
regidoria en qui delegui determinar si un animal concret ha de ser considerat
perillós perquè compleix amb els requisits establerts a l’apartat 1 d’aquest
article, si bé caldrà fonamentar la decisió en un informe previ d’un veterinari
que valori la perillositat potencial de l’animal. La persona titular de l’animal
declarat potencialment perillós per l’Ajuntament haurà de sol·licitar la llicència
que es regula a l’apartat següent en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de rebre la notificació corresponent.
7.
La tinença d’animals potencialment perillosos per part dels veïns del
municipi es condiciona a l’obtenció prèvia d’una llicència. No obstant això, la
tinença dels animals que pertanyen a la fauna salvatge tan sols és permesa:
a) Tractant-se d’una de les espècies de la fauna autòctona, sempre que no
estigui inclosa en la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels
animals.
b) Les espècies de la fauna no autòctona, només si no estan declarades
altament protegides o en perill d’extinció pels tractats internacionals
signats per l’Estat espanyol.
8.
Els requisits per obtenir la llicència municipal per a la tinença d’animals
potencialment perillosos són els següents:
a) Ser major d’edat.
b) No haver estat condemnat/ada pels delictes a què es refereix l’article
3.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos. Aquesta circumstància s’ha
d’acreditar mitjançant la presentació d’una certificació emesa pel
Registre Central de Penats i Rebels, certificació que es pot obtenir a la
Gerència Territorial de Barcelona del Ministeri de Justícia.
c) No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb
alguna de les sancions accessòries previstes en l’article 13.3 de la Llei
50/1999. En el supòsit que la sanció accessòria sigui la suspensió

temporal de la llicència municipal per la tinença d’animals potencialment
perillosos, només es podrà concedir o renovar la llicència sol·licitada si la
sanció de suspensió imposada amb anterioritat s’ha complert
íntegrament. L’Ajuntament actuarà d’ofici per esbrinar si la persona
interessada en obtenir la llicència compleix aquest requisit.
d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença
d’animals potencialment perillosos. Aquesta capacitat i aptitud s’han
d’acreditar mitjançant la presentació d’una certificació emesa per un dels
centres de reconeixement autoritzats que es dediquen a valorar les
aptituds psicofísiques de les persones per poder conduir un vehicle.
e) Acreditar, mitjançant la presentació de la pòlissa i del darrer rebut, haver
formalitzat una assegurança de responsabilitat civil pels danys que els
animals potencialment perillosos de la persona que demana la llicència
puguin causar a terceres persones, amb una cobertura no inferior a
150.253 €. Aquest import s’entendrà actualitzat anualment de forma
automàtica segons el corresponent IPC, sense necessitat de modificar
expressament l’ordenança, o bé que aquesta quantia sigui incrementada
per una normativa superior.
9.
L’òrgan municipal competent per resoldre la sol·licitud de llicència s’ha
de pronunciar al respecte en un termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
la seva presentació en el Registre General d’Entrades de l’Ajuntament. En el
supòsit que la sol·licitud de llicència no es resolgui de manera expressa en el
termini esmentat, caldrà entendre-la atorgada per silenci administratiu.
10.
La llicència atorgada té un període de vigència de cinc anys,
transcorreguts els quals podrà ser renovada pel mateix període de temps
prèvia sol·licitud a l’Ajuntament. No obstant, la llicència perdrà la seva vigència
si el titular deixa de complir algun dels requisits necessaris per al seu
atorgament. Qualsevol variació dels elements que s’han tingut en compte per
atorgar la llicència haurà de ser comunicada pel seu titular a l’Ajuntament en el
termini de quinze dies des que es produeixi la variació.
11.
L’assegurança de responsabilitat civil s’ha de mantenir durant la vigència
de la llicència. Per poder comprovar aquesta circumstància, caldrà que el titular
faci arribar cada any a l’Ajuntament una còpia de la renovació de
l’assegurança.

12.
L’Ajuntament donarà una targeta a les persones, on constin les seves
dades i les de l’animal, a les quals s’atorgui la llicència, per tal de facilitar-les
que puguin acreditar aquesta circumstància.
13.
Els animals potencialment perillosos de l’espècie canina només es
poden identificar mitjançant microxip.
14.
El titular de la llicència haurà de presentar anualment un certificat, emès
per un veterinari, de sanitat de l’animal, on quedi de manifest la inexistència de
malalties o trastorns que el puguin fer especialment perillós.
15.
Els titulars de la llicència, quan condueixin els animals potencialment
perillosos que posseeixin per llocs o espais públics, tenen l’obligació de portar a
sobre la targeta acreditativa de l’atorgament de la llicència, i tan sols es podrà
portar un animal per persona, el qual haurà d’anar fermat amb cadena o
corretja no extensible que tinguin una longitud total no superior als dos metres, i
l’animal haurà de portar morrió homologat i adequat a la seva raça.
16.
Els animals potencialment perillosos que es trobin en finques, cases de
camp, xalets, parcel·les, terrasses, patis o qualsevol altre lloc delimitat, han
d’estar lligats, excepte si es disposa d’un habitacle amb la superfície, alçada i
tancament adequat, que permeti protegir les persones o animals que
accedeixin o s’acostin a aquests llocs.
17.
Per transportar animals potencialment perillosos cal adoptar les mesures
precautòries que les circumstàncies aconsellin per garantir la seguretat de les
persones, dels béns i d’altres animals, tant durant el transport pròpiament dit
com en els moments de càrrega i descàrrega.

TÍTOL III
DELS ANIMALS DE COMPANYIA

CAPÍTOL I
NORMES GENERALS

Article 14.
Són aplicables als animals de companyia totes les normes de caràcter general
establertes per a tots els animals.

Article 15.
Són animals de companyia els animals domèstics que les persones mantenen
generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Tenen sempre
aquesta consideració els gossos i els gats.
Article 16.
Els propietaris o responsables dels animals de companyia:
a) Els han de censar a l’Ajuntament del municipi on estiguin empadronats, dins
el termini màxim de 30 dies, comptats a partir de la data de naixement o
d’adquisició d’animals o del canvi de residència. Prèviament a la inscripció
en el cens, cal haver dut a terme la identificació de forma indeleble de
l’animal. Les dades que hauran de facilitar els propietaris dels animals de
companyia són les que es determinen en el Decret 328/1998, de 24 de
desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre General d’Animals
de Companyia.
b) Han de comunicar les baixes per mort o desaparició dels animals a
l’Ajuntament en el termini màxim d’un mes a partir del fet, portant la targeta
sanitària de l’animal.
c) Han d’identificar-los mitjançant els sistemes oficials i permanents.

Article 17.
1. Els propietaris de gossos de vigilància han de tenir-los de manera que no
siguin perillosos per als vianants, i han d’impedir que els animals puguin
abandonar el recinte on estiguin i atacar a qui circuli per la via pública.
2. Cal col·locar en lloc ben visible un rètol que adverteixi del perill de
l’existència d’un gos de vigilància.

CAPÍTOL II
PRESENCIA D’ANIMALS DOMÈSTICS I URBANS A LA VIA PÚBLICA,
PARCS I EN GENERAL A TOTS ELS ESPAIS D’US PÚBLIC.

Article 18.
1. A les vies públiques i en general a totes les zones d’us públic, els gossos
han d’anar proveïts de corretja i collar, de la identificació pertinent
mitjançant transporter (microxip) o tatuatge i d’un collar amb la placa censal
identificativa, en el qual ha de constar el nom de l’animal i les dades del
propietari o posseïdor, d’acord amb la normativa vigent. A més els
propietaris del gossos queden obligats a les indicacions presents a la zona.
2. Han de circular amb morrió tots aquells gossos la perillositat dels quals sigui
raonablement previsible, donada la seva naturalesa i característiques, i pels
animals d’aquelles races per a les quals així ho estableixi l’ordenament
sectorial d’aplicació Per els altres gossos l’ús de morrió pot ser ordenat per
l’autoritat municipal , quan les circumstàncies així ho aconsellin i mentre
aquestes durin.
3. Es prohibeix l’ensinistrament a la via pública d’animals de companyia per a
les activitats de defensa, guarda i similars.
4. L’incompliment d’allò que estipulen els paràgrafs 1, 2 i 3 i la reiteració de
comportaments agressius o perillosos faculta a l’autoritat municipal a
traslladar a l’animal a les dependències especialitzades per a la seva
observació i per adoptar qualsevol altra mesura addicional necessària. Les
despeses que es generin són de càrrec del propietari o posseïdor de
l’animal, d’acord amb allò que disposi la corresponents Ordenança fiscal.
5. Està prohibida la presència dels animals a l’interior de les zones
enjardinades i / o parcs infantils exclusius i zones de joc. El parc de l’Hostal
del Fum es una zona de característiques especials com a refugi i lloc de
nidificació d’aus d’espècies protegides i d’altres petits animals, per la qual
cosa hi queda prohibida la presencia de gossos i de qualsevol altre animal
que no vagi lligat.

Article 19.

1.Com a norma general es prohibeix alimentar els animals, incloses les aus
urbanes, a la via pública.
2. No es permet rentar animals a la via pública, fonts i llacs ni fer-los beure
aigua de forma directa dels sortidors de les fonts públiques.

Article 20.
1. Està totalment prohibit que els animals facin les seves deposicions fecals a
la via pública, espais públics, parcs i en general en qualsevol lloc d’ús
públic.
2. Malgrat aquesta prohibició, en el supòsit que un animal fes les seves
deposicions en algun dels llocs prohibits, el propietari o posseïdor de
l’animal haurà d’adoptar les mesures que siguin necessàries per recollir
immediatament i de forma convenient els excrements, Les deposicions
recollides s’han de posar de forma higiènicament acceptable o bé en bosses
de deixalles domiciliàries, o bé en aquells llocs que en el seu cas l’autoritat
municipal destini expressament a aquesta finalitat.
3. En el cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de
l’autoritat municipal podran requerir el propietari o la persona que porti
l’animal, que retiri les deposicions. En cas de no ser atesos en el seu
requeriment, podran imposar la sanció pertinent.

CAPITOL III
PRESÈNCIA D’ANIMALS DOMÈSTICS A ESTABLIMENTS PÚBLICS.
Article 21.
1. Es prohibeix l’entrada d’animals domèstics en tot tipus d’establiments
destinats a fabricar, emmagatzemar o manipular aliments, així com en bars,
restaurants, cafeteries i similars; els propietaris d’aquests locals han de
col·locar a l’entrada dels establiments, en lloc ben visible, una placa
indicadora de la prohibició. Els gossos pigall queden exempts d’aquesta
prohibició.

2. Els propietaris d’establiments públics no inclosos en el paràgraf anterior,
com ara hotels, pensions i similars, podran prohibir l’entrada i l’estada
d’animals en llur establiment segons el seu criteri, llevat que es tracti de
gossos pigall. Tot i que disposin d’autorització per entrar a aquests
establiments, no podran accedir a les àrees en que es fabriquin,
emmagatzemin, transportin o manipulin aliments, així com en els bars,
restaurants i / o cafeteries que pugui tenir l’establiment, llevat dels gossos
pigall. Tot i comptar amb autorització per entrar en aquests establiments,
s’exigirà que tinguin el morrió posat i que vagin subjectes per corretja i
cadena, llevat dels gossos pigall, que hauran de portar les subjeccions que
corresponguin per la seva condició.
3. Es prohibeix la circulació o l’estada de gossos i altres animals en el recinte
de les piscines públiques durant la temporada de bany, llevat dels gossos
pigall. També queda prohibida l’entrada de gossos i gats en locals
d’espectacles públics, esportius i culturals, llevat també dels gossos pigall.

CAPÍTOL IV
ABANDONAMENT D’ANIMALS DE COMPANYIA I CENTRES DE
RECOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS

Article 22.
1. La persona posseïdora d’animals està obligada a evitar-ne la fugida, tant
dels exemplars com de les cries d’aquests.
2. Es considera que un animal està abandonat si no porta cap identificació de
l’origen o del propietari, ni va acompanyat de cap persona.
3. Qualsevol persona que s’adoni de l’existència d’animals abandonats o
perduts a la via pública ha de comunicar-ho a l’Ajuntament. En aquest
supòsit l’Ajuntament o, si s’escau, l’entitat supramunicipal corresponent
s’ocuparà de l’animal fins que es recuperi, es cedeixi o es sacrifiqui d’acord
amb el que es disposa a l’article 11.1 de la Llei 22/2003.
4. El termini per recuperar l’animal serà:
a) 20 dies si no du cap mena d’identificació ni collar.

b) 10 dies si l’animal du identificació. En aquest cas, els serveis de recollida
es posarà en contacte amb el propietari per tal que el retiri, actuant-se
d’acord amb el que disposa l’article 17.3 de la Llei 22/2003.
5. Els propietaris que recuperin els seus animals s’hauran de fer càrrec de
totes les despeses ocasionades per aquests, independentment de les
sancions pertinents que els puguin ser aplicades.

Article 23.
Queden definits com a centres de recollida d’animals de companyia
abandonats, els que estiguin homologats com a Nuclis Zoològics i registrats al
Registre d’Empreses de Control i Recollida d’Animals de Companyia i que
disposin de personal i instal·lacions per a la recollida, el manteniment i el
control temporal o transitori dels animals de companyia abandonats.

Article 24.
El funcionament i l’actuació d’aquest nuclis zoològics, així com les instal·lacions
o establiments pel manteniment temporal d’animals, de venda i de centres de
cria, hauran de subjectar-se al disposat a la Llei 22/2003.

CAPÍTOL V
GOSSOS PIGALL
Article 25.
Tenen la consideració de gossos pigall aquells que han estat ensinistrats en
escoles especialitzades, oficialment reconegudes, per a l’acompanyament, la
conducció i l’ajut de les persones amb disminució visual.
Article 26.
Els gossos pigall han de complir les mesures higiènic - sanitàries a que estan
sotmesos els animals domèstics en general i els de llurs característiques en
particular, d’acord amb la normativa aplicable.

Article 27.
Les persones amb disminució visual que vagin acompanyades de gossos
pigall, podran accedir als següents llocs:
a) Llocs, locals i establiments públics o d’ús públic:
-

Centres d’esbarjo i temps lliure.

-

Centres oficials.

-

Centres d’ensenyament a tots els nivells, tant públics com privats.

-

Centres sanitaris i assistencials públics i privats.

-

Centres religiosos.

-

Museus, sales d’exposicions i de conferències.

-

Edificis i locals d’ús públic o d’atenció al públic.

-

Espais d’ús general i públic de les estacions d’autocar / autobús, de
metro, de ferrocarril i dels ports i aeroports.

b) Allotjaments i altres establiments turístics:
-

Hotels

-

Albergs

-

Campaments

-

Bungalows

-

Apartaments

-

Càmpings

-

Balnearis

-

Parcs

-

Zoològic

-

I la resta d’establiments turístics en general.

c) Transports públics: qualsevol tipus de transport col·lectiu que sigui públic i
els serveis urbans i interurbans de transport d’automòbils lleugers que siguin de
competència de les administracions catalanes.

TÍTOL IV
NUCLIS ZOOLÒGICS

Article 28.
Els nuclis zoològics hauran de complir el disposat en el títol IV de la Llei
22/2003 de 4 de juliol, de protecció dels animals.

TÍTOL V
FAUNA AUTÒCTONA
Article 29.
Es prohibeix la caça, la captura, la tinença, el tràfic, el comerç, la venda la
importació i l’exhibició pública, tant de les espècies adultes com dels ous i de
les cries dels animals inclosos a l’annex de la Llei 22/2003.

Article 30.
Es protegeixen totes les espècies d’ocells de longitud igual o menor a 20 cm.
Això implica la prohibició de capturar-les, ja siguin vives o mortes, a excepció
de les captures per finalitats científiques, com l’anellament d’aus, i fora dels
supòsits que s’indiquen a l’article 9.2 de la Llei 22/2003.

TÍTOL VI
FAUNA NO AUTÒCTONA

Article 31.1. La fauna no autòctona comprèn les espècies animals originàries de fora de
l’Estat espanyol que viuen en estat salvatge.
2. La tinença d’animals domèstics no qualificats com de companyia i d’animals
salvatges, tant si és dins el nucli urbà com a la rodalia, l’ha d’autoritzar
expressament l’Ajuntament i requereix que estigui d’acord amb les
normatives vigents i que es compleixin les màximes condicions d’higiene i
seguretat, a més de l’absència total de perillositat i de molèsties.
3. Sens defecte de l’autorització municipal, els titulars o posseïdors de fauna
no autòctona han de tenir l’autorització prèvia del Departament de Medi
Ambient si aquest ho determina reglamentàriament.
4. Les atraccions que facin servir animals, siguin els que siguin, en els seus
espectacles els hauran de tenir en les degudes condicions higièniques i
sanitàries, de benestar i de seguretat d’acord amb les característiques de
cada espècie.

TÍTOL VII
DE LA DISSECACIÓ D’ESPÈCIES PROTEGIDES I L’ÚS D’ARTS
PROHIBITS PER A LA CAPTURA D’ANIMALS

Article 32.
Totes les instal·lacions, tallers i persones que practiquen activitats de
taxidèrmia han de dur un llibre de registre en el que hi ha de constar les dades
referents als exemplars de la fauna salvatge objecte de dissecació, ja sigui
aquesta total o parcial.

Article 33.
Només es pot permetre la dissecació als particulars si es demostra la mort
natural de l’animal mitjançant informe veterinari, però s’ha de comptar amb
l’autorització prèvia del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya. En qualsevol cas es prohibeix la taxidèrmia
d’exemplars dels animals inclosos amb la categoria D en l’annex de la Llei
22/2003. No es pot autoritzar l’exhibició pública dels exemplars dissecats.

Article 34.
Es poden fer controls específics de poblacions d’animals considerats
perjudicials o nocius, sempre que no es tracti d’exemplars d’espècies
protegides, i sempre d’acord amb el que es disposa a l’article 9.1 de la Llei
22/2003

Article 35.
Es prohibeix l’ús de coles o substàncies enganxoses com a mètode per a
controlar animals vertebrats, amb l’excepció que contempla l’article 9.2 de la
Llei 22/2003

TÍTOL VIII
DE LES INFRACCIONS I SANCIONS

CAPÍTOL I
DE LES INFRACCIONS I SANCIONS DEL TÍTOL I; TÍTOL II
EXCEPTE EN EL SEU Capítol III; TÍTOL III; TÍTOL IV; TÍTOL V;
TÍTOL VI i TÍTOL VII

Article 36.

1. Constitueixen infracció administrativa d’aquesta Ordenança les accions i
omissions comeses per persones físiques o jurídiques que representin
vulneració dels seus preceptes, amb independència que aquestes
persones siguin les propietàries o només les posseïdores de l’animal.
2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, i seran
sancionades d’acord amb el disposat a la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de
protecció dels animals, o bé per la llei que en cada moment sigui
d’aplicació.
3. Quan les infraccions comeses puguin ser constitutives de delicte o falta
es comunicarà a l’autoritat judicial competent.

Article 37
Per a la graduació de les sancions es tindrà en compte:
a) La transcendència social i la naturalesa dels perjudicis causats per la
infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de
la infracció.
c)

La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. Hi ha
reincidència si en el moment de cometre’s la infracció no ha
transcorregut un any des de la imposició per resolució ferma d’una altra
sanció amb motiu d’una infracció de la mateixa qualificació.

d)

La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o el cost de
reparació elevat.

e)

El grau d’intencionalitat en la comissió de la infracció.

f) El fet que a la persona infractora se li hagin fet requeriments previs.
g) La concurrència de risc sanitari en les circumstàncies objectives dels
fets.
h)

La situació de risc o perill per a la salut del propi animal.

Article 38
Les persones propietàries o posseïdores d’animals i les persones titulars dels
establiments de venda d’animals han de permetre les inspeccions als serveis
tècnics municipals i facilitar-los la documentació exigible.

Article 39 . Infraccions lleus.
1.

Tenen la consideració d’infraccions administratives lleus les accions o
omissions següents:
a) Posseir un gos o un gat no inscrits en el Registre Censal d’Animals
de Companyia de l’Ajuntament.
b)

Els veterinaris, no portar un registre dels animals que s’han de
vacunar o tractar obligatòriament.

c) Vendre o donar animals de companyia a persones menors de setze
anys i a persones incapacitades sense l’autorització dels qui en tenen
la potestat o la custòdia.
d) Fer donació d’un animal com a premi o recompensa.
e) Transportar animals sense complir els requisits establerts a les lleis
que siguin d’aplicació.
f)

No identificar els animals amb algun dels mitjans previstos en
aquesta Ordenança.

g) Circular per la via pública amb un gos sense portar-lo lligat amb una
corretja i, si és el cas, amb morrió.
h) Donar aliment als animals a la via pública.
i)

Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el
comerç, l’exhibició pública i la taxidermia d’exemplars de les espècies
incloses en l’annex de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels
animals, amb la categoria D, i també de parts, ous, de cries o de
productes obtinguts a partir d’aquests exemplars.

j)

Embrutar els carrers, els jardins o els parcs infantils amb
deposicions d’animals.

k) Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam.
l)

Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de
vista del seu benestar, si no els comporta un risc greu per a la salut.

m) No evitar la fugida d’animals.
n) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.
o) Subministrar a un animals substàncies que li causin alteracions lleus
de la salut o del comportament, llevat dels casos emparats per la
normativa vigent.
p) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne
la salut, si això no els causa perjudicis greus.
q)

Vendre o fer donació d’animals mitjançant revistes de reclam o
publicacions assimilables sense la inclusió del número de registre del
nucli zoològic.

r)

Entrar amb animals en piscines públiques; locals destinats a la
fabricació, venda, emmagatzematge, transports i manipulació
d’aliments; locals d’espectacles públics, esportius, culturals o
recreatius; centres d’atenció mèdica. S’exceptuen de la prohibició els
gossos pigall, d’acord amb el que es disposa a l’article 29 d’ aquesta
Ordenança

s)

No solucionar les molèsties causades per l’animal després del
requeriment fet per l’Ajuntament o els seus funcionaris en aquest
sentit.

t)

Cometre qualsevol altre infracció que no estigui tipificada com a greu
o molt greu per la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels
animals o de la normativa que la desenvolupi, o bé per la que pugui
ser d’aplicació en cada moment en cas de derogar-se aquella.

Article 40. Infraccions greus.
Tenen la consideració d’infraccions administratives greus les accions o
omissions següents:
a) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions
inadequades des del punt de vista higiènic i sanitari, de benestar i de
seguretat, si els comporta risc greu per a la salut.
b)

No tenir el llibre de registre oficial o diligenciat per l’administració
competent establert per als nuclis zoològics.

c) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els
tractaments obligatoris.
d) Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits
establerts en el títol IV de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels
animals.
e) Fer venda ambulant d’animals fora del mercat setmanal a la població,
fires i tots els autoritzats.
f)

Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria, si aquests no han
estat declarats nuclis zoològics.

g) Anul·lar el sistema d’identificació sense prescripció ni control veterinaris.
h) No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària
s’estableixi o exhibir i passejar per les vies i els espais públics animals
salvatges pertanyents a espècies de comerç permès que per llurs
característiques puguin causar danys a les persones, als béns i al medi
ambient.
i)
j)

Fer tir al colom.
Incomplir l’obligació de vendre animals desparassitats i lliures de totes
les malalties a què es refereix l’article 24.1.c. de la Llei 22/2003, de 4 de
juliol, de protecció dels animals.

k) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d’animals.

l)

Maltractar o agredir físicament
conseqüències greus per a la salut.

els

animals

si

els

comporten

m) Fer matances públiques d’animals.
n) Instal·lar atraccions firals de cavallets en què s’utilitzin animals.
o) Fer un ús no autoritzat d’animals en espectacles.
p) Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de
la salut o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa
vigent.
q)

Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el
comerç i l’exhibició pública d’animals, i també de parts, d’ous o de cries
d’exemplars d’espècies de la fauna autòctona i no autòctona declarades
protegides per tractats i convenis internacionals vigents a l’Estat
espanyol.

r)

Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el
comerç, l’exhibició pública i la taxidèrmia d’exemplars de les espècies
incloses en l’annex de la Llei 22/2003 amb la categoria C, i també de
parts d’ous, de cries o de productes obtinguts a partir d’aquests
exemplars.

s) La manca d’inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics.
t)

Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la
inspecció d’instal·lacions que allotgin animals.

u) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a garantir-ne la
salut.
v) Caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge en què la
caça està prohibida i en refugis de fauna salvatge, llevat dels casos
autoritzats pel Departament de Medi Ambient.

w) Incomplir les obligacions establertes per l’article 22.5 de la Llei 22/2003
de protecció dels animals, per tal de procurar el benestar dels animals
emprats en curses una vegada finalitzada llur participació en aquestes.
x) Participar en competicions i curses en les quals es fan apostes dels
animals que no estan identificats i enregistrats en el Registre d’Animals
de Competició.
y) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any.

Article 41. Infraccions molt greus.
Són infraccions molt greus:
a)

Maltractar o agredir físicament els animals,
conseqüències molt greus per a la seva salut.

si

els

comporta

b)

Sacrificar gats i gossos fora dels casos esmentats per l’article 11.1 de
la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.

c)

Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que els puguin
comportar danys greus.

d)

Capturar gossos i gats ensalvatgits amb l’ús d’armes de foc sense
l’autorització corresponent del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya.

e)

No evitar la fugida d’animals d’espècies exòtiques o d’espècies
híbrides, de manera que pugui comportar una alteració ecològica greu.

f)

Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals
sense control veterinari o en contra de les condicions i els requisits
establerts per la Llei 22/2003, de 4 de juliol de protecció dels animals.

g)

Organitzar baralles de gossos, de galls o d’altres animals, i també
participar en aquest tipus d’actes.

h)

Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions
inadequades des del punt de vista higiènic, sanitari i de benestar, si els
perjudicis als animals són molt greus.

i)

Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el
comerç i l’exhibició pública d’animals o dels ous i les cries d’exemplars
d’espècies de la fauna autòctona i de la no autòctona declarades
altament protegides o en perill d’extinció per tractats i convenis
internacionals vigents a l’Estat espanyol.

j)

Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el
comerç, l’exhibició pública i la taxidèrmia d’exemplars de les espècies
incloses en l’annex amb les categoria A i B de la Llei 22/2003, de 4 de
juliol, de protecció dels animals, i també de parts, d’ous i de cries
d’aquests exemplars.

k)

Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any.

Article 42. Sancions
1. Les sancions a aplicar són les previstes a l’article 31 i següents de la Llei
22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.
2.

Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 100 euros fins a
400 euros.

3. Les infraccions greus, amb una multa de 401 euros fina a 2.000 euros.
4.

Les infraccions molt greus amb una multa de 2.001 euros fins a 20.000
euros.

CAPÍTOL II
DE LES INFRACCIONS I SANCIONS DEL TÍTOL II, Capítol III

Article 43. Infraccions

1.

Tenen la consideració d’infraccions administratives lleus al Capítol III del
Títol II d’aquesta Ordenança, les accions o omissions següents:
a) No acreditar anualment la situació sanitària de l’animal potencialment
perillós.
b)

Conduir un animal potencialment perillós per un lloc o espai públic
sense dura a sobre el document que acrediti que l’animal està censat.

c) No fer arribar a l’Ajuntament una còpia de la renovació de l’assegurança
per la tinença d’animals potencialment perillosos.
2.

Tenen la consideració d’infraccions administratives greus al Capítol III del
Títol II d’aquesta Ordenança, les accions o omissions següents:
a)

No adoptar les mesures necessàries per evitar que un animal
potencialment perillós s’escapi o es perdi.

b) No identificar l’animal.
c) No censar-lo en el registre que en el seu cas tingui l’Ajuntament.
d) Portar per un lloc o espai públic un gos potencialment perillós sense
lligar o sense morrió.
e)

No adoptar les mesures precautòries necessàries per transportar
l’animal potencialment perillós en condicions segures.

f)

Negar-se o oposar resistència a subministrar informació, o facilitar
informació inexacta o documentació falsa, després del requeriment fet
per l’Ajuntament o per la Policia Municipal en aquest sentit amb la
finalitat de fer complir l’Ordenança.

3. Tenen la consideració d’infraccions administratives molt greus al Capítol III
del Títol II d’aquesta Ordenança, les accions o omissions següents:
a)
b)

Abandonar un animal potencialment perillós.
Tenir un animal potencialment perillós sense llicència o, tenint atorgada
la llicència, si aquesta perd la seva vigència perquè el titular ha deixat
de complir algun dels requisits necessaris per al seu atorgament.

c)

Vendre o transmetre per qualsevol altre títol un animal potencialment
perillós a una persona que no tingui la llicència preceptiva.

d)

Ensinistrar animals potencialment perillosos per activar la seva
agressivitat.

e)

Organitzar, celebrar o participar en concursos, exercicis, exhibicions o
espectacles d’animals potencialment perillosos amb la finalitat exclusiva
de demostrar l’agressivitat dels animals.

Article 44. Sancions.
Les infraccions administratives al Capítol III del Títol II d’aquesta Ordenança, es
sancionaran amb una multa per un import comprès en els límits següents:
a) Les infraccions lleus, de 151 a 300 €
b) Les infraccions greus, de 301 a 2.404 €
c) Les infraccions molt greus, de 2.405 a 15.025 €.
Les infraccions greus també podran comportar les sancions accessòries que
estableixi la legislació que sigui d’aplicació, com el comís dels animals objecte
de la infracció, sens defecte de l’aplicació del comís preventiu que es pot
determinar a criteri de l’autoritat actuant en el moment de l’aixecament de l’acta
de la inspecció o bé de la denúncia o, en el seu cas, el tancament de les
instal·lacions.
CAPÍTOL III
COMÍS D’ANIMALS

Article 45.
1. La imposició de la multa pot comportar el comís de l’animal, si s’escau,
objecte de la infracció i, en tots els casos, el de les arts de caça o captura, i
dels instruments amb que s’hagi realitzat.

2. El comís de l’animal té un caràcter preventiu fins a la resolució de
l’expedient sancionador a la vista de la qual es retornarà al propietari o
restarà sota la custòdia de l’organisme competent
3. Les despeses ocasionades pel trasllat, el manteniment i la manutenció, per
raó del comís, seran a càrrec del propietari o posseïdor de l’animal.

CAPÍTOL IV
RESPONSABILITAT CIVIL, REPARACIÓ DE DANYS I PROCEDIMENT
SANCIONADOR

Article 46.
1. La imposició de qualsevol sanció prevista per aquesta ordenança no exclou
la responsabilitat civil i l’eventual indemnització de danys i perjudicis que pugui
correspondre al sancionat, inclosa la reparació dels danys mediambientals
causats.
2. Els expedients sancionadors es tramitaran d’acord amb el procediment
previst per la llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, del 13 de
gener.
3.
La imposició de sancions previstes per a les infraccions lleus correspon
a l’Alcaldessa o el Regidor en qui delegui, d’acord amb la llei 8/1987, de 15
d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 37.1.a) de la Llei
22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Es concedeixen sis mesos, a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta
ordenança, perquè els propietaris d’animals domèstics regularitzin la seva
situació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Amb l’entrada en vigor d’aquesta ordenança es deroguen els articles de
l’Ordenança General de Convivència Ciutadana que puguin contravenir el que
disposa a la mateixa. En cas contrari, el disposat a l’Ordenança General de
Convivència Ciutadana s’entendrà com a supletori del disposat a aquesta
Ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop transcorreguts trenta dies des de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb el que disposa
l’article 70.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, i continuarà en vigor mentre no s’acordi la seva derogació o la seva
modificació.

L’Alcaldessa

Teresa Padrós Casañas
Palau-solità i Plegamans, 29 de juny de 2004

